
Statikeranerkendelsesudvalget
ti 26 januar 2021, 14:30 - ti 26 januar 2021, 16:00

Online via Teams

Deltagere

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Hou, Finn O. Sørensen, Ole Meinicke Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Henni Thomsen 
Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Offentligt mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen, med en bemærkning om at punkt 3.2 behandles til sidst, da Bent
Feddersen er inhabil.

2. Meddelelser

2.1. Høring vedr. opdatering af vejledning til bekendtgørelse om certificeringsordninger for 
dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
Anerkendelsesudvalget modtog den 14. december 2020 høring vedrørende opdatering af vejledning til bekendtgørelse 
om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Formandskabet udarbejder 
udkast til høringssvar, som rundsendes i høring til Anerkendelsesudvalget. Endeligt høringssvar eftersendes.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om processen i forbindelse med Anerkendelsesudvalgets endelige besvarelse af 
høringen, hvor han har været i dialog med Gert Rønnov, TBST. Gert Rønnov har oplyst, at styrelsen påtænker at 
udsende en revision af certificeringsbekendtgørelsen med ikrafttrædelse sommeren 2021.
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at udvalget gerne vil kommentere på 
certificeringsbekendtgørelsen. På baggrund af gennemgangen af vejledningen udarbejder Niels-Jørgen Aagaard og 
Bent Feddersen et udkast til notat med bemærkninger, som rundsendes til Anerkendelsesudvalget til kommentering. 
Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen forventer, at udkastet rundsendes primo uge 5.

2.2. Administrativ forlængelse

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
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3. Sager til behandling

3.1. Behandling af anmeldelse 

Bedømmelsesudvalget gav en status på sagen.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.2. Behandling af anmeldelse 

REFERAT:

Bent Feddersen er inhabil og forlod mødet under behandlingen.

Bedømmelsesudvalget gennemgik sagen og Anerkendelsesudvalget færdigbehandlede sagen. 

4. Fornyelser
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4.1. Sagsnr. 2020-007

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

4.2. Sagsnr. 2020-008

Aase Hou er inhabil og forlod mødet under behandlingen.
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på det foreliggende grundlag. 

5. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i foråret 2021:

4. marts 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA eller evt. online via Teams
10. juni 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede, at mødet den 4. marts 2021 afvikles online.

6. Eventuelt
REFERAT:

Der var ingen bemærkninger.
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